การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลางอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานกลาง โดยมีพ.ต.ท. วินัย จตุรภัทร
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 54 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2)เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ
เกี่ยวกับ
ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
54คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 20คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
30
ละ 100ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงกา
รโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ
ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 25ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา6-12เดือน และรอยละ 15ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 100มี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก ผูตอบแบบประเมินรอยละ 80เห็นดวย
กับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง รอยละ 15 ไมแสดงความ
คิดเห็น และรอยละ 5 ไมเห็นดวยโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 36 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูล
ฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 34การหมักทําปุย และรอยละ 22การฝงกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลหากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 45ยินดีรอยละ 35ไม
แสดงความคิดเห็นและรอยละ 20ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 60ยินดี รอยละ 25ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 15ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.หนวยงานควรจะประชาสัมพันธหรือจัดอบรมใหความรูใ นเรื่องวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง แกชุมชนและโรงเรียนเพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกใหประชาชนและเยาวชนเห็นความสําคัญและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรมได โดยเริ่มคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือนกอน แลวขยายไปสูชุมชนตอไป
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดเตรียมถังขยะที่สามารถแยกประเภทของขยะไดอยางชัดเจน เชน ถังแยกพลาสติก แกว
ขยะอันตรายและขยะอินทรีย อยางเพียงพอ
3. ควรมีการจัดการอยางมีระบบระเบียบและควรใหประชาชนรวมมือกันกําจัดขยะ โดยใชวิธีที่ถูกตองเพื่อไมใหเปนการสงกลิ่น
เหม็นรบกวน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี

คําชี้แจง
ขยะมูลฝอยประมาณรอยละ 65 นําไปทิ้งที่บอ
กําจัดอื่นๆ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลางอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบานกลางมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 6.80ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลตําบลบานกลางดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 20 ตัน
เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 20 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของ
พื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล4 ,760 หลังคาเรือน (รอยละ
100) เทศบาลตําบลบานกลาง มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติกมีฝาปด จํานวน 100 ใบ
• ถังเหล็กแกลลอน ขนาด 200 ลิตร จํานวน 450 ใบ
เทศบาลตําบลบานกลาง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 4 คัน เปนรถประเภทอัดทาย อายุการใช
งาน 2 ป สภาพดีระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ)30 กิโลเมตรอัตราการใชงาน2 เที่ยวตอวัน
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• ไมเก็บคาธรรมเนียมบานพักอาศัย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอโรงงาน/สถานประกอบการ จะขึ้นอยูกับปริมาณขยะที่จัดเก็บ

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานกลาง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานกลาง
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบานกลางมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง สถานที่กําจัดมูลฝอยตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน ใชวิธีการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)สถานที่กําจัดมูลฝอยมีพื้นที่ 12 ไร เริ่มใชกําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2554
สามารถรองรับขยะมูลฝอยจนถึงป พ.ศ. 2562 ปจจุบันใชพื้นที่ในการกําจัดไปแลว 3 ไร ( ประมาณรอยละ 25 )สถานที่
กําจัดมูลฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลบานกลาง ประมาณ 5 กิโลเมตร

 ขอมูลดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข/หองปฏิบัติการ
 โรงพยาบาล 1 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม100 กิโลกรัมตอวัน
 สถานีอนามัย 1 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม10 กิโลกรัมตอวัน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนผูรับดําเนินการ

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

